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Onderwerp

Samenwerking Platvorm Vitale Landbouw (PVL).

Voorstel

1. In te stemmen met de koers van de notitie Herijking landbouwoverleg (bijlage 1).
2. Van de verschillende programmalijnen en de benodigde uitwerking kennis te

nemen.
3. Van de memo over het capaciteitsvraagstuk kennis te nemen.

Inleiding

De zes Limburgse peelgemeenten (Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Leudal,
Nederweert en Weert) werken samen in het Bestuurlijk Overleg (BO) Schone stallen. Het
BO Schone stallen van 11 oktober 2019 heeft ingestemd met de heroriëntatie van het
overleg. Tot nu toe lag de aandacht vooral op de'gedoogstoppers'en de'sanering
varkenshouderij'terwijl de komende periode verruiming naar de verduurzaming van de
landbouw van belang is. De opgave nu is veel complexer, alles hangt met alles samen, en
kan niet meer sectoraal opgepakt worden. Denk aan VAB's, Energietransitie, Nieuwe
natuur, Circulaire Economie, stikstof. Slim en integraal handelen is vereist. Belangrijk is de
lobby naar Rijk en Europa. De lijnen naar het Rijk lopen nu vaak alleen via de provincie.
Daarnaast blijkt dat de bestuurlijke ambitie en implementatie in de werkprocessen in de
diverse gemeenten een wisselend beeld laat zien wat invloed heeft op de
uitvoeringskracht.

Beoogd effect/doel

Het creëren van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving door te koersen op een
transitie naar duurzaam ruimtegebruik waarin ruimte is voor innovatieve landbouw en
plattelands economie.
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1.7 Koers notitie Herijking landbouwoverleg.
De gemeenten in Limburg staan voor de uitdaging een aantrekkelijke woon-, werk- en

leefomgeving te creëren en te koersen op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik
waarin ruimte is voor een innovatieve landbouw en plattelands economie. Econornisch
rendement is geen doel maar een voorwaarde om de transitie naar een duurzame
landbouw met als speerpunt gezonde voeding, gezonde bodem en een gezonde omgeving.
Met behulp van de onderstaande vier inhoudelijke programmalijnen wil het Platform Vitale
Landbouw deze ambitie realiseren:

. Gezonde leefomgeving
r Innovatie
. Circulair produceren
¡ Samenwerken

Om invulling te kunnen geven aan een integrale samenwerking, binnen de beschreven
ambitie, waar meerdere partijen bij betrokken zijn, is van belang dat partijen een aantal
randvoorwaarden hanteren. Het gaat om urgentiebepaling, erkenning van het belang van
de samenwerklng als efficiënt middel om invulling te kunnen geven aan de complexe
opgave en voorai het medeverantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokken organisaties
stevig verankeren. De inhoud van de notitie Herijking en de nieuwe samenwerking past

vollcdig in dc ontwerp landbouwvisie, die op 25 maart ter inzage wordt gelegd.

Voor de organisatie van de samenwerking wordt verwezen naar bijgevoegde samenvatting
van de aanpak (bijlage 2). Belangrijke meerwaarde van de samenwerking is dat
bestuurders van de zes Limburgse peelgemeenten in het Bestuurlijk Overleg aan tafel
zitten met de gedeputeerde. Daarnaast heeft het ministerie aangegeven ambtelijk als
agenda lid te willen participeren.

2.1 Programmalijnen en uitwerking
In de bijgevoegde notitie Programmalijnen en structuur organisatie (bijlage 3) worden de

vier programma's omschreven en is aangegeven wie als trekker van het programma
fungeert. De programmatrekkers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en
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programma Circulair produceren. Dit programma sluit goed aan bij de inhoud van de

landbouwvisie van de gemeente Weert.

3. 7 Memo ca paciteitsvraagstuk
De transitie van de landbouw heeft gevolgen voor het buitengebied van de gemeenten.
Het aantal veehouderijen neemt al jaren gestaag af maar de behoefte om hierin te sturen
neemt toe. Dit betekent dat de capaciteitsvraag onderdeel uitmaakt van de notitie
Herijking. De memo capaciteitsvraagstuk (bijlage 4) geeft inzicht in de problematiek en zal

worden besproken in het bestuurlijk overleg van 26 maart 2O2O (zie ook kanttekeningen
^^ -i¡i¡¡l¡\çtt r rJrr/v s,r.

Kanttekeningen en risico's

De transitie van de landbouw kan alleen slagen bij voldoende commitment en

beschikbaarheid van capaciteit bij gemeenten en provincie.
De capaciteit voor de inhoudelijke bijdrage van de gemeente Weert (fte landbouw)
is nog niet toegekend door de gemeenteraad

Financiële, personele en juridische gevolgen

De coördinatie van de samenwerking gebeurt door het Gebiedsbureau Midden Limburg. De

totale kosten voor 2020 worden ingeschat op € 48.000 en worden voor 50o/o gedragen

door de provincie en de overige 50o/o worden gelijkelijk verdeeld over de zes gemeenten.

In de Midden Limburgse gemeenten kan deze bijdrage worden opgevangen binnen het
budget van het gebiedsbureau.
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Inhoudelijk worden de uitvoerende en beleidsmatige werkzaamheden opgepakt door
gemeente en provincie. In het uitwerken van de programma's zal worden meegenomen
hoeveel t¡jd dit zal vergen. Voor de gemeente Weert komt deze capaciteit formeel pas
beschikbaar bij de toekenning van de formatie voor landbouw.
Met medewerkers uit de gemeentelijke organisatie vindt afhankelijk van het onderwerp
afstemming plaats.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in de transitie van de landbouw

Uitvoering/evaluatie

Het standpunt van uw college wordt ingebracht bij het BO van 26 maart2O20

Gommunicatie/participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern: Marian Arts (R&E)

Extern : Hans Corsten (Gebiedsbureau)
Ambtelijke vertegenwoordigers vijf peelgemeenten en provincie

Bijlagen:

1. Notitie Herijking Landbouwoverleg
2. Samenvatting aanpak platvorm vitale landbouw
3. Programmalijnen en structuurorganisatie
4. Memo Capaciteitsvraagstuk Vitale landbouw
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